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Meditação 
      

A meditação é uma sabedoria espiritual universal. Uma prática em vez 

de, simplesmente, uma teoria, encontramo-la no coração de todas as 

grandes tradições religiosas, e logo desde a Cultura Aborígene da 

Austrália, há quarenta mil anos. 

A sua intuição essencial é a de que os aspetos mais humanos da jornada 

da vida – a verdade, o amor, a alegria, a paz, a compaixão e a sabedoria 

– estão aí para os encontrarmos dentro do nosso próprio ser. Para 

descobrir esta realidade interior, é necessário alcançar a clareza, acalmar 

a mente e as emoções e “descer” ao coração, o nível mais profundo de 

consciência em que permanecemos despertos, em silêncio, imperturbado 

pelas imagens de ideias e desejos conflituantes. 

Ao longo dos séculos, esta prática sábia e simples foi ficando cada vez 

mais marginalizada na nossa cultura cerebral. À medida que as 

tecnociências foram dominando as nossas formas de conhecimento, a 

meditação chegou mesmo a ser vista como algo excêntrico e marginal. 

Daí resultou um grande desequilíbrio. 

Finalmente, a ciência descobriu que alguns aspetos do processo da 

meditação podem ser medidos e quantificados e a investigação mais 

recente em Medicina, Psicologia e Neurologia vem mudando o perfil 

social e científico da meditação. Até se diz que é a única área da 

pesquisa médica onde, até agora, não surgiram efeitos secundários 

negativos. 

Muitas pessoas, hoje em dia, aprendem a meditar para reduzir o stress, 

lidar com os ataques de pânico e com a depressão, baixar a tensão 

arterial e melhorar os níveis de colesterol, controlar a raiva e como ajuda 

na recuperação de adições. Todos estes benefícios falam por si mesmos. 

Mas há mais. Os benefícios mensuráveis estão ligados a qualidades 

humanas mais profundas que ninguém, com seriedade, poderia tentar 
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medir da mesma forma – o amor, a alegria, a paz, a paciência, a 

gentileza, a bondade, a fidelidade e o autocontrolo. Estes frutos abrem-

se para o meditante, independentemente de meditar no âmbito dum 

sistema de crenças secular ou com base numa tradição espiritual. 

Para enfatizar esta dimensão mais profunda e integral – adicionalmente 

aos benefícios naturais da meditação – este livro apresenta-lhe o 

ensinamento dum mestre contemporâneo deste caminho de sabedoria na 

Tradição Cristã. John Main é um guia para a disciplina que ele insistia 

que é simples e universal e universal porque é simples. Ele tem 

conduzido muitas pessoas que não se sentiam em casa em qualquer 

tradição específica, assim como as que estão envolvidas na fé cristã 

contemplativa. Estes excertos dos seus ensinamentos podem ser 

apreciados por qualquer pessoa que queira aprender a meditar e que 

busque uma vida mais plena. 

O grande dom da minha vida foi ter tido John Main como meu mestre. 

Um dia, quando eu ainda estava na universidade, fui ter com ele, para 

falarmos sobre várias questões com que me debatia. Ele era um ouvinte 

bom e interessado. Então, no final de um dos meus monólogos, 

apresentou-me a meditação, com um toque suave, duma forma direta e 

um mínimo de palavras e conceitos. Fiquei espantado com o efeito que 

teve em mim. Por um lado, soube, sem qualquer dúvida, que esta era 

uma mensagem de grande autenticidade; nunca tinha deparado com nada 

tão claro e óbvio. Por outro lado, a minha mente viu-se atirada para uma 

confusão total e não consegui um domínio racional sobre tudo aquilo. 

“Pôr de lado o pensamento? Impensável!” Felizmente, o nível mais 

profundo de resposta – a aceitação intuitiva da meditação e de onde ela 

me poderia conduzir – prevaleceu sobre as dúvidas racionais. 

Mas a mente cética também tem o seu valor e John Main seria o 

primeiro a dizer ao leitor deste livro: teste o que aqui encontra pela sua 

própria experiência, para ver se e como é que isto é verdade para si. 

 

Laurence Freeman OSB  
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John Main 
 

John Main (1926-1982) foi um diplomata, um jurista e, finalmente, um 

monge. Enquanto monge beneditino, deixou um impacto continuado e 

global, através do seu ensinamento profundo e simples sobre a 

meditação enquanto prática integrada na 

vida normal. Ele contactou, pela primeira 

vez, com a meditação na tradição 

universal através dum monge indiano que 

conheceu quando prestava serviço no 

British Foreign Service (Serviço Colonial 

Britânico), nos anos de 1950. Integrando a 

disciplina diária na sua vida profissional, descobriu a forma como os 

seus benefícios afetavam e harmonizavam a sua vida interior e exterior, 

tanto psicológica como espiritualmente. 

Continuou a meditar, quando regressou à Europa e se tornou professor 

de Direito Internacional no Trinity College, em Dublin. No entanto, 

quando se fez monge, foi aconselhado, ironicamente, a deixar de 

meditar, pois parecia aos seus conselheiros que esta não seria uma 

“forma cristã de oração”. John Main obedeceu, mas, mais tarde, viria a 

descrever o período subsequente como um deserto espiritual. Em 1970, 

reconheceu e redescobriu a mesma prática essencial nas raízes da sua 

própria tradição e começou, de novo, a meditar. Em breve se apercebeu 

de que a meditação poderia ser uma resposta ao stress, à confusão de 

valores e à fome espiritual do nosso tempo, que é sentida, cada vez mais, 

pelas pessoas de todas as idades e percursos de vida. Durante o resto da 

vida, John Main ensinou a meditação a um largo espectro de pessoas. 

Enfatizava a prática simples e o valor da disciplina bidiária. Colocou a 

fasquia alta, mas proporcionou um encorajamento pródigo e dizia às 

pessoas que olhassem para lá da perceção de fracasso, continuando 

sempre a recomeçar. Leva tempo a aprender a meditar e ninguém, 
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alguma vez, se torna perfeito a praticá-la. Mas a meditação cria também 

a comunidade da qual provém o apoio e encorajamento para perseverar. 

Na comunidade global que agora se formou, por meio do ensinamento 

de John Main, os frutos da meditação vêm sendo partilhados com as 

instituições seculares da sociedade, onde trabalham para nos reequilibrar 

e nos reumanizar. Não é necessário ter um determinado conjunto de 

crenças, religiosas ou de outra natureza, para aprender a meditar. “A 

meditação não é o que pensa”, no fim de contas. Mas meditar é realizar 

um ato de fé na capacidade da nossa humanidade em ser clara, simples e 

compassiva. 

Independentemente do nosso sistema de crenças, poucos dirão que o 

mundo moderno não sofre com muitos dos excessos do progresso 

tecnológico e do materialismo mental. A meditação tem a ver com o 

equilíbrio.  

Quanto mais profunda a simplicidade, mais firme o equilíbrio. 

Neste livro, encontrará uma apresentação de John Main e, nas suas 

próprias palavras, uma introdução prática à disciplina transformadora de 

vida desta prática universal e pessoal. Talvez as crianças sejam o grupo 

mais fácil para se ensinar meditação e isto demonstra bem como a 

meditação é simples e natural. John Main dizia que a meditação é tão 

natural, para o espírito humano, como a respiração o é para o nosso 

corpo. Mas qualquer pessoa pode aprender a meditar, em qualquer fase 

da sua vida. 
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Capítulo Um 

      

John Main dizia, muitas vezes, que se poderia escrever o ensinamento 
sobre como meditar nas costas dum envelope. Ele mostra-nos, aqui, o 
que está envolvido: sentar-se quieto, fechar os olhos e repetir, 
silenciosamente, uma única palavra ou frase, contínua e fielmente, ao 
longo de todo o período da meditação. Comece, se conseguir, com vinte 
minutos e, gradualmente, vá aumentando o tempo para trinta. Quando 
se distrair, não lute com os pensamentos, palavras ou imagens, 
memórias e planos. Simplesmente, regresse à palavra, ao mantra. 

Procure meditar a cada manhã (idealmente, antes de começar a tratar 
dos e-mails e a ouvir as notícias) e a cada fim de dia (idealmente, antes 
do jantar). 

De qualquer modo, a meditação não é idealismo: é prática. E, como 
acontece com tudo o que vale a pena aprender, precisamos ser, ao 
mesmo tempo, flexíveis e determinados. 

 

 

Como Meditar  

 

Para meditar, tem que aprender a ficar quieto. A meditação é a 

perfeita quietude de corpo e espírito. A quietude de corpo, 

alcançamo-la sentando-nos quietos. Por isso, quando começar a 

meditar, guarde uns minutinhos para assumir uma postura 

confortável. A única regra essencial é a de manter a coluna o mais 

direita possível. A primeira coisa a aprender é a ficar 

completamente quieto. Os seus olhos devem ficar fechados de 

forma suave. 

De seguida, a quietude do espírito. O caminho para essa 

quietude é dizer, silenciosamente, nas profundezas do seu 

espírito, uma palavra ou uma curta frase e repeti-la 
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continuamente, fielmente. A palavra que eu recomendo que use é 

a palavra aramaica maranatha. Diga-a como quatro sílabas com 

igual intensidade: ma-ra-na-tha. Diga-a em silêncio; não mexa os 

lábios, mas recite-a, interiormente. Recite a sua palavra do 

princípio ao fim. Deixe de lado os seus pensamentos, ideias e 

imaginação. Não prossiga os seus pensamentos. Não utilize 

qualquer outra palavra que não seja a sua única palavra. Faça-a, 

simplesmente, soar; diga-a nas profundezas do seu espírito e 

escute-a. Concentre-se nela com toda a atenção: ma-ra-na-tha. É 

tudo o que tem que fazer. 
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Capítulo Dois 

      

Embora fosse um monge, ou talvez por causa disso mesmo, John Main 

tinha uma saudável perceção dos perigos da religião: em vez de 

conduzir as pessoas à plenitude, ela poderia aumentar as divisões. 

Vemos aqui como enfatizava a dimensão espiritual em vez da religiosa. 

Para ele, a meditação é essencialmente espiritual, um caminho de 

verdadeiro autoconhecimento, e isto demonstra a sua importância para 

o nosso tempo. É uma forma de ser, não de fazer – mas “ser” é, 

também, pura ação. Ser nós mesmos é, gradualmente, tornarmo-nos a 

pessoa que somos verdadeiramente. 
 

 

Contacte com o seu Espírito 

 

Cada vez mais, os homens e mulheres, na nossa sociedade, estão 

a começar a compreender que tanto os nossos problemas pessoais, 

como os que enfrentamos em sociedade, são, basicamente, 

espirituais. Estão a ver que, neste nosso tempo, o espírito humano 

não pode encontrar satisfação no mero sucesso material ou na 

prosperidade material. Não que o sucesso ou prosperidade 

material sejam maus, em si mesmos, mas, simplesmente, não são 

adequados como resposta última à situação humana. 

Como resultado do materialismo em que vivemos, muitas 

pessoas estão a descobrir que o seu espírito está sufocado. Grande 

parte da frustração sentida no nosso tempo é devida a este 

sentimento de que existimos para algo melhor que isto. Fomos 

criados para alguma coisa mais séria do que a simples 

sobrevivência no dia-a-dia. 
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Para nos conhecermos a nós próprios, para nos 

compreendermos e, desse modo, sermos capazes de resolver os 

nossos problemas, de forma efetiva, para nos colocarmos, a nós 

mesmos, em perspetiva, precisamos simplesmente, de estabelecer 

contacto com o nosso espírito. Toda a auto-compreensão resulta 

de nos entendermos a nós mesmos como seres espirituais. E 

somente o contacto com o espírito é que nos pode dar a 

profundidade e a amplitude para compreender o significado da 

nossa experiência. A experiência só é útil e instrutiva quando a 

podemos avaliar adequadamente. Muitas vezes, como sabemos à 

nossa própria custa, temos a experiência mas não captamos o 

significado. 

O que a tradição monástica tem para nos dizer é que, se 

quisermos compreender-nos a nós mesmos e saber quem somos, 

então, temos que estabelecer contacto com o nosso próprio centro; 

a não ser que esse processo esteja em curso, toda a nossa 

experiência nos deixará perdidos na superficialidade. 

O caminho para este centro não é difícil. É muito simples. Mas 

exige, realmente, um sério compromisso e um envolvimento no 

labor da nossa existência. O caminho da meditação é muito 

simples. Tudo o que precisamos de fazer é estar o mais quietos 

possível, de corpo e de espírito. 

A quietude de corpo, alcançamo-la estando, simplesmente, 

quietos. Por isso, quando começar a meditar, guarde uns 

minutinhos para assumir uma postura confortável. A única regra 

essencial é manter a coluna o mais naturalmente direita possível. 

Então, começa o caminho para a quietude de espírito: aprendendo 

a dizer, silenciosamente, nas profundezas do nosso espírito, uma 

única palavra ou frase. 
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A arte da meditação consiste, simplesmente, em aprender a 

repetir essa palavra, uma e outra vez. A palavra que tenho 

recomendado que use é a palavra aramaica maranatha, dizendo-a 

em quatro sílabas de igual intensidade, dizendo-a em silêncio, nas 

profundezas do seu ser. Não mexa os lábios, mas recite-a 

interiormente. Desde o princípio, é importante compreender isto: 

recitar a sua palavra, do princípio ao fim do seu tempo de 

meditação. 

Aprender a meditar é aprender a pôr de lado os seus 

pensamentos, ideias e imaginação e repousar, desperto, mas 

calmo, nas profundezas do seu ser. Tente recordar-se disso. Não 

pense, não use outras palavras que não sejam a sua palavra, não 

imagine coisa alguma. Simplesmente, faça soar, diga a palavra, 

nas profundezas do seu espírito, e escute-a. Concentre-se nela 

com toda a atenção. Ma-ra-na-tha. 

Porque é que isto é tão poderoso? Basicamente, porque nos dá o 

espaço de que precisa o nosso espírito para respirar. Dá a cada um 

de nós o espaço para sermos nós mesmos. Quando está a meditar, 

não precisa de pedir desculpa e não precisa de se justificar. Tudo 

o que precisa fazer é SER você mesmo. 
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Capítulo Três 
      

Aqui vemos a simplicidade radical do ensinamento de John Main: “Diga 

o seu mantra”. Ele recomendava que se escolhesse uma palavra 

sagrada na nossa própria tradição, mas, mais importante ainda, que se 

mantivesse sempre a mesma palavra. A que ele recomendava era 

“maranatha”. O som e a extensão da palavra são úteis para acalmar a 

mente e estabelecer um ritmo suave. É uma palavra em Aramaico, que 

significa “Vem, Senhor!”, mas ele sublinhava que não se pensasse no 

significado enquanto se repete a palavra. O poder da meditação está no 

silêncio e o silêncio é o labor da atenção. O silêncio é deixar para trás o 

pensamento – e a via direta para a clareza mental. Articule a palavra, 

claramente, na sua mente e, em vez de a visualizar, escute-a. 

 

 

A Doutrina Básica 

 

Eu comecei a meditar há cerca de trinta anos. Suponho que seria 

tão desastrado como qualquer outra pessoa daquela idade, porque 

estava sempre a dizer ao mestre que me ensinou: “Quanto tempo 

é que isto vai levar? Não posso ficar para aí sentado para sempre 

a dizer a palavra, sabe?” Ele fitava-me com um olhar bastante 

dolorido e, ou ficava simplesmente a olhar para mim, ou então 

dizia: “Diga o mantra!” Nos últimos trinta anos, tenho-me 

sentido cada vez mais espantado com a extraordinária sabedoria 

do seu ensinamento. 

A essência da meditação é aprender a recitar, desde o princípio 

até ao fim do seu período de meditação, uma palavra que, em 

algumas tradições, é chamada um mantra. O ensinamento 
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essencial da meditação está contido nestas três palavras: diga o 

mantra. Para as pessoas que estão a começar, poderá ser difícil 

acreditar que haja algo muito significativo em ficar sentado 

quieto, fechar os olhos levemente e, simplesmente, recitar uma 

palavra. Pode assumir isso com fé, quando começa. 

A palavra que recomendo que recite é a palavra em Aramaico 

maranatha – quatro sílabas de igual intensidade. Não se 

incomode com o que ela significa e, com certeza, não pense no 

que ela significa. Não pense em Deus; não pense em nada. Diga a 

sua palavra, recite-a e escute-a. 

Dizer o mantra é a primeira coisa que há que compreender. Pode 

levar cinco ou dez anos a compreender a importância de o dizer 

do princípio ao fim da sua meditação, sem cessar. Desta forma, 

aprendemos a ser disciplinados e a deixar inteiramente de lado 

todos os pensamentos e imaginações. O mantra, a recitação fiel do 

mantra, é o caminho. Levei boa parte destes trinta anos a entender 

a importância disso. 

Por muito pacífico que se sinta, recite-o. Por muito sonolento 

que se sinta, recite-o. Por muito que acabe por fugir dela, ou por 

pouco que isso aconteça, recite a sua palavra. Se conseguir 

entender isto, terá entendido quase tudo o que há para 

compreender na doutrina básica da meditação. 
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Capítulo Quatro 

      

A meditação é uma prática diária. Este é o desafio mas, também, o 

potencial que ela tem de elevar a nossa vida a um novo nível de clareza 

e de felicidade. Embora esta disciplina diária possa parecer exigente, ela 

pode ser aprendida, desde que não sejamos demasiado rígidos ou 

propensos a julgar-nos a nós mesmos. Há algumas dicas úteis para nos 

manter na prática e para nos ajudar a começar de novo. A tecnologia 

avançou, desde que John Main começou a ensinar esta prática – agora 

temos apps para smart-phone que podem cronometrar a nossa 

meditação e ligar-nos a outras pessoas que a estejam a praticar. A 

tecnologia está ao serviço da disciplina pessoal. Mas não pode 

substituir o processo de aprendizagem humana, que engloba também, 

às vezes, falhar. John Main estabelece o padrão básico e deixa bastante 

espaço para se aprender com o insucesso. 

 

Tempos de Meditação 

 

Se quiser aprender a meditar, é essencial meditar todos os dias 

e, se possível, todas as manhãs e ao fim da tarde. O tempo ótimo 

de meditação é meia hora; o mínimo, vinte minutos. Se for muito 

menos do que isso, não terá, sequer, começado. 

O mais importante é a disciplina de meditar. Escolha uma altura 

específica do dia, vinte, vinte e cinco ou trinta minutos, e medite 

durante esse período. Convém ser prático quanto a este assunto. 

Arranje uma forma de medir esse período de tempo de modo a 

não estar a espreitar o relógio de cinco em cinco minutos, 

pensando: “de certeza que já acabou o tempo”. 
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As pessoas costumam usar os mais diversos aparelhos. 

Algumas gravam, numa fita magnética, o seu tempo de silêncio, 

precedido e seguido duma pequena faixa de música calma. 

Quando estamos a começar, se as coisas estiverem a correr 

“bem” e estivermos a atingir as nuvens, a tentação é prolongar o 

período de meditação. Ou, se as coisas estiverem a correr “mal”, 

dizermos: “bom, isto é uma completa perda de tempo; o melhor é 

abreviar e ir fazer alguma coisa, como cortar a relva.” O 

importante é manter-se a meditar, quer esteja a ir bem, quer esteja 

a ir mal, seja lá como for que esteja a correr. Só há uma forma 

como pode correr, que é a de dizer o mantra, do princípio ao fim. 

A melhor altura é ao princípio da manhã, antes do pequeno-

almoço, quando está mais fresco. Ao fim da tarde, a melhor altura 

é antes do jantar. Isto nem sempre é muito possível para todas as 

pessoas. Depende das circunstâncias da sua vida. Estes serão, 

provavelmente, os períodos ótimos. Mas o que é mais importante 

é que, realmente, medite todas as manhãs e todas as tardes. Se 

puder, é preferível integrar estes períodos na sua rotina normal. 

Nem sempre é possível a todas as pessoas fazê-lo. Mas as regras 

gerais para os períodos de meditação são: medite logo ao início da 

manhã e medite sempre antes em vez de depois duma refeição.  

Se, por um lado, os momentos ótimos são de manhã cedinho e 

ao fim da tarde, por outro lado, todas as pessoas têm a sua própria 

série de responsabilidades a que dar resposta, ao longo do dia, 

pelo que terá que fazer o melhor que conseguir. Por vezes, a única 

altura em que se consegue meditar é ao início da tarde ou, talvez, 

ao final da noite. Mas, quando puder, escolha sempre a mesma 

altura e, se possível, o mesmo lugar. 

Todos nós temos que fazer o melhor que nos for possível, nas 

circunstâncias da nossa vida. 
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Capítulo Cinco 

      

Muitas pessoas desistem da sua prática porque ficam desencorajadas. 

Vão à procura de resultados no sítio errado e não reparam onde estão a 

aparecer os verdadeiros frutos. Na maioria dos casos, ficam 

insatisfeitas porque não conseguem afastar todas as distrações e, deste 

modo, sentem que estão a falhar. John Main dá-nos o melhor dos 

conselhos, que é o de não desperdiçarmos energia a avaliar o nosso 

progresso ou a tentar reprimir as distrações. É um conselho orientado 

por uma abordagem verdadeiramente positiva a nós mesmos, a qual, 

gradualmente, influencia todos os níveis do nosso carácter e a forma 

como pensamos. 

 

 

Distrações 

 

Assim que começamos a meditar, descobrimos que estamos 

cheios de distrações. Sentamo-nos, de costas direitas, respiramos 

calmamente e fechamos os olhos, começando a dizer o mantra. E, 

então, os nossos pensamentos começam a apoderar-se de nós. Os 

pensamentos são, habitualmente, bastante subtis e perniciosos. 

Podem ser do tipo: “será que poderia dizer melhor o mantra se 

estivesse sentado, não em posição de meio lótus, mas em lótus 

total?“ Daí a dez minutos, pensa no que irá jantar e, talvez vinte 

minutos mais tarde, consegue voltar a dizer o mantra outra vez. 

Que há-de fazer quando surgem pensamentos distrativos na sua 

cabeça? O conselho que a tradição tem para nos dar é o de ignorar 

as distrações, recitar a palavra e continuar a dizê-la. Não 

desperdice energia a tentar franzir o sobrolho e dizer “não vou 

pensar no que tenho para o jantar”, ou “quem é que vou visitar 
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hoje?”, ou “onde é que hei-de ir amanhã?” ou seja lá qual for a 

distração. 

Não gaste energia a espantar as distrações. Ignore-as, 

simplesmente, e a forma de as ignorar é dizer a sua palavra. Dito 

de outra maneira, quando medita, a sua energia deve ser 

canalizada numa única direção e essa direção é a da palavra. 

Aprendemos que o que é importante é dizer o mantra, do início ao 

fim. Quando reparar que se desviou dele, regresse de imediato; 

não violentamente, mas com suavidade. Irá aprendendo a 

deixar cair as distrações, simplesmente, à medida que regressa 

ao mantra. Com a continuação, irá descobrir que consegue dizer o 

mantra a um nível, enquanto, a outro nível, os pensamentos vão 

passando por baixo, por cima, por um lado, pelo outro. Ignore-os 

a todos. Recite o mantra.  

Quando começamos a meditar, é como se fôssemos apanhados 

por uma tempestade, a tempestade da distração. Há relâmpagos 

por toda a parte e ventanias que assobiam à nossa volta. O mantra 

é como um farol que nos mantém no rumo, por entre tudo isto, e 

temos que manter a nossa atenção focada nele. Se desviamos a 

atenção do mantra, perdemo-nos no temporal. 

Há diferentes níveis de distração. Há a distração que surge do 

imediatismo da nossa vida: o último programa de televisão que 

vimos, a publicidade, os jornais, uma conversa que tivemos 

recentemente. Temos que deixar ir tudo isso embora, enquanto 

escutamos o mantra. Depois, há as distrações pessoais: os 

problemas nos nossos relacionamentos e na nossa família, na 

nossa carreira profissional, os nossos amigos ou a solidão que 

possamos sentir. Também devemos pôr de lado todas estas coisas. 

Depois, há as distrações espirituais: questionamo-nos sobre o 

nosso progresso, comparamos a nossa experiência com a de outra 

pessoa, analisamos o estado em que estamos. Também temos que 
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deixar ir todas estas distrações. Deixamo-las sendo fiéis ao nosso 

mantra. Se der por si a pensar num programa de televisão, num 

problema de família ou no seu progresso espiritual, largue o 

pensamento de imediato e regresse ao mantra.  

Ao seguirmos pelo nosso caminho da meditação, com 

simplicidade e humildade, todos descobrimos que há coisas na 

nossa vida que temos que mudar. Por exemplo, seria muito difícil 

conseguir meditar se gastássemos três ou quatro horas por dia a 

ver televisão. Um grande inimigo da clareza e do recolhimento é a 

plêiade de imagens mentais. Todos irão descobrir e poderão, até, 

já o estar a fazer, pela própria experiência, que é uma tolice 

aumentar, indiscriminadamente, esta plêiade de imagens. 

A maior de todas as distrações é o centramento em si. Este 

surge por causa da tendência que temos de olhar para nós 

mesmos. Mas, ao meditarmos, o mantra expande a nossa visão 

para lá de nós próprios, Todos os outros tipos de distração são, em 

certo grau, externos. O centramento em si é interno. O poder que 

a meditação tem é o de atacar a fonte de todas as distrações, na 

sua origem, e a origem é o auto-centramento. Meditando, 

aprendemos a parar de pensar em nós mesmos, a partir numa 

viagem, olhando para diante e mantendo-nos nessa viagem. A 

garantia de nos mantermos na viagem vem de continuarmos a 

dizer o mantra e, constantemente, a ele retornarmos. 

Não fique preocupado com as suas distrações. Não auto-

classifique o seu sucesso. Diga o seu mantra e contente-se em 

dizê-lo. Continue a dizê-lo em face das distrações. Não gaste 

energia a tentar espantá-las. Use toda a sua energia para recitar a 

palavra com absoluta delicadeza e absoluta fidelidade. 

  



 21 

Capítulo Seis 

      

 A simplicidade é, ao mesmo tempo, um desafio e um objetivo. É o 

oposto da superficialidade e do adiamento. John Main ensina a 

meditação como um caminho de simplificação – começando pelas 

nossas próprias mentes e corações e descobrindo a própria dimensão 

espiritual. De modo notório, ele insiste em que, se meditarmos em 

simplicidade, os frutos surgirão de forma tão natural como a flor se 

abre nas condições adequadas. Analisar em excesso é complicar; 

complicar é travar o processo. 

 
 

Crescimento Espiritual 

 

Homens e mulheres inteligentes, por todo o mundo, estão a 

começar a olhar o crescimento espiritual, a consciência espiritual, 

como a coisa mais prioritária no nosso tempo. Mas a questão é: 

como é que havemos de fazer? Como é que entramos neste 

caminho? 

A meditação é o caminho do crescimento, o caminho do 

aprofundamento do nosso compromisso com a vida, com a nossa 

própria maturidade. É da máxima prioridade, para cada um de 

nós, proporcionar ao nosso espírito duas coisas: primeiro, o 

contacto o mais profundo possível com a fonte da vida e, então, 

como resultado desse contacto, proporcionar espaço ao nosso 

espírito no qual se possa expandir. 

O que é que significa, para nós, quando dizemos que, se 

quisermos qua a nossa vida seja verdadeiramente humana, a 

prioridade é o contacto com a fonte da vida? 
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Todas as grandes tradições espirituais sabem que, numa 

profunda quietude, o espírito humano começa a ter consciência da 

sua própria fonte. Este contacto com a Fonte da Vida é, para nós, 

vital porque, sem ele, mal podemos suspeitar do potencial que a 

nossa vida tem. Esse potencial é o de crescermos, amadurecermos 

e atingirmos a plenitude da vida, a plenitude do amor, a plenitude 

da sabedoria. Isso é de primeira importância para todos. Por 

outras palavras, cada um de nós tem de compreender o mistério 

da sua própria existência, o mistério da vida. 

É por isso que a segunda prioridade tem tão grande 

importância: proporcionarmos ao nosso espírito espaço interior 

para se expandir. Na tradição da meditação, este espaço para a 

expansão do espírito encontra-se no silêncio. A meditação é uma 

via de silêncio, um compromisso com o silêncio, que cresce em 

todas as partes da nossa vida. É no silêncio que encontramos a 

humildade, a compaixão e a compreensão necessárias à expansão 

do espírito.  

A tradição da meditação é uma tradição de compromisso 

espiritual de homens e mulheres, ao longo dos séculos, que ainda 

está ao dispor de todos nós, hoje em dia. A única coisa necessária 

é entrar nela, começando a prática. 

A prática é simples. O mesmo acontece com a disciplina e com o 

objetivo. Ponha de lado algum tempo da sua vida quotidiana, 

todas as manhãs e todas as tardes, para estar disponível para este 

trabalho de estabelecer contacto com a fonte de toda a vida e para 

o labor de arranjar espaço para a expansão do espírito. 

A simplicidade é um dos grandes problemas para os homens e 

as mulheres de hoje. Estamos tão habituados à complexidade que 

a simplicidade da meditação, ficar satisfeito com a recitação da 

nossa palavra, fazê-la soar e escutá-la no nosso coração, pode 

parecer um imenso desafio. 
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Tente dizer a sua palavra o mais fiel e continuamente possível. 

Diga-a sem mexer os lábios, interiormente, no seu coração, e 

continue a fazê-la soar, do princípio ao fim. A meditação é um 

processo de crescimento. Como em todos os processos de 

crescimento, tornar-nos mais despertos, espiritualmente, tem a sua 

velocidade e ritmo de crescimento próprios. 

É um processo orgânico. Temos que, digamos assim, enraizar o 

mantra no nosso coração. Dito de outra forma, o nosso ser, como 

um todo, está envolvido neste processo. Fazemos soar o mantra e 

a fidelidade em regressar a ele, dia após dia, fá-lo enraizar-se no 

nosso coração. Uma vez enraizado, ele prospera. De facto, 

floresce. A flor da meditação é uma paz profunda. A paz surge da 

harmonia, da harmonia dinâmica que encontramos quando 

estabelecemos contacto com o terreno do nosso ser. 

Vá andando um dia de cada vez. Não exija resultados. Não 

procure sequer progressos. Simplesmente, repita o mantra a cada 

manhã e cada fim de tarde, ao longo de todo o tempo da 

meditação. 
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Capítulo Sete 

      

 A meditação é trabalho porque consiste em retirar a atenção de si 

mesmo, revertendo o estado habitual de consciência egocêntrica em 

que passamos a maior parte do tempo. Todos os benefícios físicos e 

psicológicos e todos os frutos associados à meditação derivam deste 

virar o foco de luz, desviando-o de nós mesmos. Manter-se neste 

processo é o que John Main designa por “fé”. 

 

 

Deixar para Trás o Ego 

 

O propósito de dizer ou fazer soar o mantra é o de este se tornar 

o foco da sua atenção. Não está a pensar em coisa alguma. Não 

está a seguir qualquer intuição ou pensamento que lhe ocorra. 

Abandone-os a todos e deixe-os cair. Então, o que acontece é que 

irá atingir um silêncio maior e mais pleno, onde o único som será 

o mantra. 

Aprenda – e recitar o mantra ensina-o – a ser paciente, a ser 

profundamente paciente. Aprende, também, a ser humilde. Ao 

meditar, não está à procura de possuir seja o que for ou, sequer, 

de alcançar intuições profundas. Estará procurando, 

simplesmente, ser a pessoa que é suposto ser. Está procurando 

aceitar o dom da sua própria criação e responder a ele de forma o 

mais plena possível. É por isso que temos que aprender a estar em 

quietude, em silêncio e em verdadeira humildade. 

A palavra “ego” é usada de forma alargada na linguagem 

moderna. Na meditação, deixamos para trás o ego e o egotismo. 

Não estamos a tentar ver com a perspetiva do ego, como 

costumamos fazer, mas a ser quem somos, verdadeiramente. O 
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curioso paradoxo é que, assim que desistimos de ver com a 

perspetiva do ego, o que quer dizer desistir de tentar possuir, 

vemos tudo e todas as coisas são nossas. 

Quando está a começar, gradualmente, percebe a simplicidade 

deste processo. Ele consiste em dar a si mesmo, todos os dias, a 

oportunidade de estar em absoluta simplicidade, em verdadeira 

humildade. Não está a perguntar a si mesmo: “o que é que me está 

a acontecer agora?” Não se está a auto-analisar: “estou a gostar 

disto? Estou a conseguir alguma coisa com isto? “ Durante este 

tempo de ser, ponha completamente de lado este ego auto-

reflexivo, todas as manhãs e todas as tardes. E, durante esse 

tempo de meditação, diga apenas a sua palavra, do princípio ao 

fim: ma-ra-na-tha. 

É assim que se começa. Começa-se com fé porque não há forma 

de avaliar o que está a acontecer quando se começa. Tem que se 

começar com fé, mas começar, simplesmente, irá conduzi-lo à fé. 

Não se pode apenas tentar meditar – recitar a palavra durante três 

minutos e, depois, parar para ver aonde se está a ir. Aprende-se e 

precisa-se de paciência para aprender, para dizer a palavra, do 

princípio ao fim de cada meditação. 
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Capítulo Oito 

      

Tal como John Main viu, há uma lógica simples e incontroversa na 

meditação. Quando vemos como o ego nos restringe e complica, o 

caminho abre-se para a liberdade de ser, simplesmente, quem somos 

verdadeiramente. Os meios têm que ser consistentes com o fim. Tal 

como John Main sugere, nesta passagem, a perspectiva que isto nos 

abre poderá ser maior do que imaginávamos, inicialmente. 

 

 

Livre do Ego 

 

A prática da meditação constitui um assalto central ao ego. 

Meditamos para podermos ficar completamente livres do domínio 

do ego. A prática da meditação, como já saberá nesta altura, é 

radicalmente simples. Senta-se, fecha os olhos levemente, senta-

se com as costas direitas e, então, num silêncio interior cada vez 

mais profundo, repete a palavra durante todo o período da 

meditação. Escuta o mantra à medida que o repete. O poder do 

mantra reside em não conseguir pensar em si próprio enquanto o 

diz. Toda a sua atenção está concentrada longe de si, na palavra. 

A maior parte de nós tem consciência do ego e do 

encarceramento que ele nos impõe. Basicamente, todos queremos 

escapar ao domínio do egoísmo. Nesta peregrinação da 

meditação, é essencial recordar que não podemos vencer o ego 

pela força. Isso seria, em si mesmo, egotista. A força não é opção, 

porque ela – ou até mesmo o puro exercício da vontade – é 

dirigida pelo ego. Seria como tentar possuir a iluminação. 

Portanto, é útil compreendermos a dinâmica do estado 

egotístico, se quisermos fugir deste aprisionamento. O princípio é 
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este: o ego é autocentrado. Para fugir a esta imagem introvertida 

de nós mesmos, para fugir à auto-obsessão, temos que mudar a 

direção da nossa atenção, da nossa consciência. Precisamos de 

virar o projetor de luz, desviando-o para além de nós próprios. 

Por outras palavras, a única forma de transcender o ego é ignorá-

lo. Não há auto-análise, auto-piedade ou autodistração que nos 

faça transcender o ego. Todas elas são bem mais capazes de 

reforçar o estado egotístico, tornando-nos mais complexos, menos 

livres, menos capazes de sermos nós mesmos. O caminho para 

ultrapassar o egoísmo é o caminho da simplicidade radical. 

A meditação, a recitação do mantra, é um caminho da ausência 

do ego, como se deduz, logicamente, do que temos vindo a dizer. 

Para pararmos de pensar em nós mesmos, temos que penetrar nas 

profundezas do nosso próprio ser. Mais do que isso, temos que 

penetrar nas próprias profundezas de ser. 
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Capítulo Nove 

      

A visão é uma metáfora inevitável da consciência. (“Oh, estou a ver o 

que queres dizer!”) Mas é, também, perigosa porque sugere que há 

sempre um observador que faz a observação e um objeto que é 

observado. Virando a nossa atenção para diante e para lá desta visão 

dividida da realidade, aprendemos o que pode, realmente, significar a 

visão. John Main descreve este facto como um resultado central da 

meditação. No trecho seguinte, ele estabelece uma importante 

distinção entre intenção e atenção, que ajuda o meditante iniciante a 

compreender em que terreno é que ele ou ela estão, realmente, a 

mover-se.  

 

 

Atenção Altruísta 

 

Dois pensadores que têm tido influência na sociedade moderna 

são a filósofa Simone Weil e o economista E.F. Schumacher. 

Simone Weil pensava que a qualidade mais importante que era 

preciso desenvolver na nossa vida era o que ela designava como 

atenção altruísta. Schumacher chegou à mesma conclusão e 

descrevia a atenção altruísta, de que falava Simone Weil, como, 

simplesmente, aprender a atender. Foram ambos influenciados 

pela tradição com base na qual falamos, que é a tradição de 

meditação dos primeiros padres monásticos. A lição crucial que 

temos para aprender com a meditação é a de atender plenamente, 

prestar total atenção. 

Se quiser mudar alguma coisa na sua vida, tem duas grandes 

possibilidades que se lhe abrem. Pode tentar usar a vontade para 

realizar essa mudança, redirecionar a sua vida através de atos de 
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vontade. A maior parte de nós descobre, pela sua própria 

experiência, que a nossa vontade é assustadoramente fraca e 

chocantemente inconsistente. Há outro caminho: o caminho da 

plena abertura da pessoa como um todo. Não é o caminho da 

intenção, mas o caminho da atenção. Porque é que esta atenção 

altruísta, de que fala Simone Weil, será tão poderosa? Eu acho 

que é porque, no ato de atenção, nós transcendemos o ego. 

Plenamente absorvidos na nossa atenção, deixamos para trás a nós 

mesmos. Se pensamos no assunto, o que mais poderia induzir-nos 

em erro, na apreensão da realidade, do que o ego?  

Aprendendo a atender, aprendemos a ver, com absoluta clareza, 

o que está diante de nós. Aprendemos a escutar o que nos é dito. 

Aprendemos a estar totalmente abertos à realidade. Sem essa 

atenção, sem essa atenção altruísta, nunca poderemos escutar 

plenamente, ver ou experienciar o que existe. Tudo o que vemos, 

ouvimos ou experienciamos é distorcido, através do prisma do 

nosso ego. Aprendendo a dizer o mantra, aprendemos a pôr de 

lado toda a perceção limitada e distorcida. 

Dizer o mantra é, simplesmente, o começo do nosso caminho 

para esta atenção altruísta, retirando de nós mesmos o foco de luz 

da consciência, olhando para diante. Tornamo-nos como o olho 

que vê tudo sem conseguir ver-se a ele próprio. 
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Capítulo Dez 
 

Porque os benefícios imediatos da meditação estão tão disponíveis, é 

fácil esquecer os aspetos mais profundos e maiores. Porque o método 

científico, recentemente, tem investigado esses benefícios, de modo tão 

convincente, é fácil negligenciar os frutos espirituais que nos põem em 

contacto com a maravilha do nosso pleno potencial. Aqui, John Main 

enfatiza, de novo, a simplicidade (e a disciplina) da prática, mas quer 

que compreendamos como ela nos proporciona um vislumbre da real 

transcendência das limitações que bloqueiam a plena autodescoberta e 

a liberdade – as limitações do medo, da raiva, da compulsividade; de 

facto, todos os efeitos do auto-centramento. 

 

 

Potencial Total 

 

Na meditação, não estamos apenas em busca de objetivos 

imediatos, mas limitados. Dispomo-nos a realizar o nosso 

potencial total. Por exemplo, não estamos apenas a aprender a 

concentrar-nos, a estar em silêncio ou a descontrair. A meditação 

pode ser bem descrita como o caminho da auto-realização e isso 

significa realizar a nossa capacidade total. Procuramos ir da 

periferia dos objetivos limitados para o centro, para o nosso 

coração. 

Assim, a viagem irá envolver o nosso ser como um todo. Todas 

as partes da nossa personalidade e todos os aspetos da nossa vida 

têm que ser trazidos para este exercício. Então, todas as partes da 

nossa personalidade e da nossa vida têm que ser transcendidas, à 

medida que viajamos da periferia para o centro. A nossa vida 
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familiar, todos os nossos relacionamentos, o nosso trabalho e o 

nosso lazer, tudo o que há na vida é posto em harmonia porque, 

no processo da meditação, tudo é alinhado no centro. 

Um profundo compromisso com a dimensão espiritual tem 

repercussões na vida como um todo. Começamos por 

compreender que a exigência é profunda porque a viagem é 

profunda. A viagem exige coragem, energia e dedicação, todas 

três ao mesmo tempo. 

O caminho para o centro é o caminho da meditação quotidiana: 

o tempo que pomos de lado, todos os dias, de manhã e à tardinha. 

A prática da meditação é a forma de estar aberto à presença, à 

energia desta harmonia que se encontra no nosso coração e de 

estar aberto a ela de maneira cada vez mais profunda. 

Ao unificarmo-nos com esta fonte de energia e de harmonia, 

somos energizados e harmonizados. A energia e a harmonia são 

infinitas. É por isso que prestamos a nossa total atenção à 

recitação do mantra. Aprendemos a dar toda a nossa atenção e a 

nossa total dedicação aos nossos tempos de meditação. O 

combustível para esta viagem tem a sua origem para lá de nós 

mesmos e, no entanto, é encontrado dentro do nosso próprio 

coração. 

Permita-me que lhe recorde o caminho da meditação. Sente-se 

quieto, com as costas o mais direitas que lhe for possível. Inspire 

profundamente algumas vezes, para se acalmar. Então, fechando 

os olhos suavemente, comece a dizer a sua palavra. A palavra que 

recomendo que utilize é a palavra aramaica maranatha. O som 

“ah” prolongado é importante: ma-ra-na-tha. A palavra significa 

“Vem, Senhor!”. Mas, quando meditar, não pense nem se 

preocupe com o significado. Recite a palavra; escute-a; articule-a, 

silenciosamente, no seu coração. O importante é prestar-lhe 

atenção, ouvi-la.    
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Dizendo a palavra, entra numa tradição universal de homens e 

mulheres que vêm meditando, ao longo dos séculos, e que têm 

procurado transcender as suas limitações, penetrando no seu 

próprio coração. 
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Capítulo Onze 

 

“A experiência é o mestre.” Isto foi dito por um dos sábios da 

tradição com base na qual John Main ensinou e está no coração da sua 

expressão contemporânea desta sabedoria. Iremos ver, aqui, como ele 

une as pontas soltas – ligando a experiência de pôr de lado os 

pensamentos e o medo que é consequência do egotismo, em direção a 

um processo mais profundo de liberdade face a todo o auto-

centramento. Ele estende, ainda mais além, esta série de ligações à 

mais humana e humanizadora de todas as experiências que é descobrir 

a própria fonte do amor. A meditação, como pura experiência, não 

requer um sistema de crenças, mas o fruto da meditação subjaz à 

própria autenticidade humana.  
 

 

Desapego da Auto-preocupação 

 

A meditação tem a ver com o desapego. No vocabulário 

ocidental, dificilmente poderemos encontrar uma palavra mais 

sujeita a mal-entendidos do que “desapego”. Para a maior parte 

das pessoas, ela soa como uma espécie de indiferença fria, 

platónica e até aqueles de nós que lêem livros de temática 

espiritual talvez nunca se tenham sentido particularmente atraídos 

pela doutrina do desapego. No entanto, uma das lições mais 

valiosas que a meditação tem para nos ensinar, como homens e 

mulheres criados na cultura ocidental, é o desapego. 

O desapego não é a dissociação de si mesmo ou a fuga aos seus 

problemas na vida. Não é uma negação da amizade, da afeição ou 

até da paixão. O desapego é, na essência, afastar-se da auto-
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preocupação, desse estado mental que nos põe no centro de toda a 

Criação. O desapego é, portanto, necessário à amizade, à 

verdadeira fraternidade de irmãos e irmãs, ao verdadeiro amor. A 

verdadeira amizade e o amor verdadeiro só são possíveis quando 

estamos desapegados da nossa auto-preocupação, auto-isolamento 

e auto-indulgência. 

O afastamento que envolve o desapego significa abdicar de usar 

os outros para os nossos próprios fins. Acima de tudo – e esta é 

uma importante lição que aprendemos com a meditação – o 

desapego é a libertação da ansiedade que sentimos quanto à nossa 

sobrevivência enquanto indivíduos. Amar é, essencialmente, 

perder-nos a nós mesmos na realidade maior do outro, dos outros 

e de Deus. O desapego face ao auto-centramento liberta-nos para 

o amor e, assim, já não estamos dominados pela busca da 

sobrevivência. O desapego requer confiança no outro, confiança 

dos outros. Requer a vontade de deixar ir, de abdicar do controlo 

e a vontade de ser. 

Aprendendo a dizer o mantra, aprendemos a confiar – e a ser. 

Na verdade, a alegria da meditação é que ela é a celebração de 

ser, uma celebração de puro júbilo em receber a nossa vida como 

um dom. William Blake chamava-lhe “beijar a alegria em voo”, 

não possuir ou controlar, mas a pura celebração de ser. Chegamos 

a esta celebração porque a meditação nos conduz ao centramento 

e a esse ponto estático que é eu, mas é também não 

exclusivamente eu. Na meditação, aprendemos, com base na 

nossa própria experiência, que existe apenas um centro que é o 

centro de todos os centros. Na meditação, de novo através da 

nossa própria experiência, chegamos à compreensão da profunda 

unidade de ser, da unidade que está em nós e da unidade em que 

temos o nosso próprio ser. 

Na meditação, tornamo-nos desapegados da preocupação 

autocentrada por meio do compromisso com o mantra, durante o 
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tempo da própria meditação, e do compromisso com a disciplina 

diária do desapego. O período de meditação torna-se, 

progressivamente, mais simples, mais jubiloso, mais centrado. 

Através da experiência, chegamos até a compreender o que 

significa dizer que Deus é amor. Na meditação, deixando ir, 

estando abertos ao centro do ser, aprendemos o que significa o 

amor.       
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Capítulo Doze 

 

Para John Main, a distinção entre técnica e disciplina é importante. As 

técnicas são necessárias, mas só nos levam até certo ponto – o ego 

permanece no controlo e faz a avaliação. A disciplina (se assumida 

livremente) conduz à liberdade face ao egotismo; e o ego é, assim, 

capaz de servir em vez de mandar. Isto exige tempo e prática e a maior 

parte das pessoas começa com uma abordagem, predominantemente, 

centrada na técnica. Mas a própria prática, ao desenvolver o músculo 

da atenção, faz soltar, também, um novo sentido de liberdade e de 

alegria interiores, que permeia todos os aspetos da vida. É por isso que 

meditamos e, finalmente, acabamos por ver que os tempos de 

meditação, por estranho que possa parecer, ao princípio, são a parte 

mais importante do nosso dia.  

 

 

A Meditação como Disciplina 

 

A meditação é uma disciplina a que nós, no Ocidente, não 

estamos habituados. Não estamos acostumados a estar 

completamente quietos, a estar, simplesmente, sentados quietos. 

Estar quieto é uma disciplina. Culturalmente, somos treinados na 

auto-indulgência e desaprendemo-la através duma disciplina. A 

postura que adotamos – sentar-nos quietos e com as costas 

direitas – é um primeiro passo para transcender o desejo. 

Em segundo lugar, aprende-se a dizer a nossa palavra. A 

palavra que eu recomendo, maranatha, é o melhor mantra que 

conheço para qualquer principiante na meditação. Isto é o 

suficiente para sabermos sobre meditação para os próximos vinte 
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anos: mantenha-se assim, sente-se quieto e recite a sua palavra, do 

princípio ao fim. 

As pessoas que meditam há pouco tempo (três ou quatro anos), 

por vezes, pensam que chega, rapidamente, uma altura em que se 

deixa de dizer o mantra. Então, simplesmente, repousa-se em 

silêncio. Porém, o que precisamos aprender – e é melhor aprendê-

lo quando se está a começar – é a necessidade de recitar a nossa 

palavra, do princípio ao fim. 

Isto pode colocar toda a espécie de problemas. Se for cristão, o 

seu ego põe-lhe a questão deste modo: “Será que isto é realmente 

oração? Estarei eu agora realmente a orar a Deus?” Se não for 

cristão, o seu ego põe-lhe a questão de outra maneira: “Será que 

estou a utilizar este tempo da melhor forma para os meus 

interesses? Não deveria estar a analisar as perspectivas que me 

surgem?” 

Mas o que precisamos de aprender, sejamos ou não crentes, é 

que temos que estar em silêncio.  

O que irá aprender é que, hoje em dia, todos nós precisamos de 

aprender a estar em silêncio. 
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Começar e Continuar 

 

 

Tal como John Main nos aconselha, nos pequenos capítulos anteriores, 

tudo o que precisamos de fazer é começar; e continuar a começar. Não 

há teorias difíceis para dominar ou técnicas para aperfeiçoar. O 

perfeccionismo e a ideia de sucesso são as primeiras coisas que temos 

que deixar para trás.  

Por muito simples que a meditação seja, a disciplina que ela envolve 

constitui um desafio. Há uma grande variedade de recursos disponíveis 

que o podem ajudar a suster a prática e a recomeçar quando tiver 

desistido. De entre estes, poderá escolher os que mais lhe convenham.  

O sítio na internet permite o acesso a uma rede global de outros 

meditantes, grupos de meditação em mais de 100 países, bem como 

retiros, ateliês, e-mails de estímulo, diários ou semanais, um boletim 

trimestral, a “WCCM Meditation App” com temporizador e o acesso a 

um grande acervo de livros, textos para baixar, CDs e DVDs. 

 

 

Se procura um grupo de meditação ou pretende obter uma palestra, 

o sítio da comunidade que John Main inspirou oferece uma grande 

variedade de recursos: www.wccm.org 

(em Portugal: www.meditacaocrista.com) 

 

Para uma resposta pessoal a qualquer pergunta ou pesquisa que queira 

fazer, envie um e-mail para: welcome@wccm.org   

(em Portugal: meditacaocrista.portugal@gmail.com)  
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1. Como Meditar – O Caminho do Não Conhecimento: “O Coração à 

Escuta” 

2. Contacte com o seu Espírito – O Momento de Cristo: “Espaço para Ser” 
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O Coração da Criação: “Perguntas & Respostas” 

O Caminho do Não Conhecimento: “Perguntas & Respostas” 

5. Distrações – O Momento de Cristo: “Deixar para Trás as Distrações” 

6. Crescimento Espiritual – O Momento de Cristo: “A Fonte da Vida” 

7. Deixar para Trás o Ego – A Palavra que se Fez Carne: “Quem Está no 

Centro” 

8. Livre do Ego – “Fully Alive (Plenamente Vivo) ”: “Secure Base (Base 

Segura) ” 

9. Atenção Altruísta – “Fully Alive (Plenamente Vivo) ”: “Attention 

(Atenção) ” 

10.  Potencial Total – “Fully Alive (Plenamente Vivo) ”: “Total Potential 

(Potencial Total) ” 

11.  Desapego da Auto-preocupação – O Coração da Criação: “Beijando 

a Alegria em Voo” 

12.  A Meditação como Disciplina – “Fully Alive (Plenamente Vivo) ”: 

“Beginning First Time Again (Começando de Novo) ” 

 

 

Nota sobre o Texto 

Os excertos do ensinamento de John Main sobre meditação, neste livro, são 

retirados de palestras orais e dos seus livros. Foram seleccionados por Peter Ng 

Kok Song, a partir da sua antologia temática sobre John Main, “The Hunger for 

Depth and Meaning” (Fome de Profundidade e Significado) – ed. Medio Media 

2010. Poderá encontrar uma bibliografia completa e informações sobre a 

Colectânea de Palestras de John Main no sítio: www.wccm.org. 
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A Comunidade Mundial para a Meditação Cristã foi formada em 1991, 

inspirada pela visão de John Main, para ensinar a meditação como 

forma de restaurar a dimensão contemplativa da Vida Cristã na 

sociedade em geral. A Comunidade é uma família global de 

comunidades nacionais – um “mosteiro sem muros”. O seu 

fundamento espiritual é a prática diária da meditação e o grupo de 

meditação local. Pessoas de todos os percursos e em todos os estágios 

da vida encontram-se, semanalmente, em escolas, universidades, 

igrejas, casas de família, escritórios e prisões, em mais de 100 países. 

 

“Meditatio” é o programa de alcance externo da Comunidade. Partilha 

os frutos da meditação com o mundo mais vasto e direcciona a 

sabedoria da meditação para os problemas e as crises do nosso tempo. 

Envolve-se no diálogo, tanto com o mundo secular e científico, como 

com as diferentes Fés, com base no terreno comum aberto pela 

sabedoria universal da meditação. Os seus programas de alcance 

externo envolvem as áreas da educação, vida empresarial, saúde, 

diálogo inter-religioso, ciência e justiça social. 

 

Meditatio 

32 Hamilton Road 

London W5 2EH 

T: 020 8579 8911 

E: meditatio@wccm.org 

www.wccmmeditatio.org 
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Este recurso pode ser adquirido à CMMC (email: meditacaocrista.portugal@gmail.com) e 

destina-se a ser temporariamente oferecido a alguém que, depois de o usar, o restituirá ao 

caminho, colocando-o nas mãos de outra pessoa… 

A pessoa/entidade que inicialmente oferece este recurso e – encaminha os seus primeiros 

passos – pode, caso queira, incluir o seu nome/localidade/data, no espaço acima. 

Quem recebe esta prenda e, depois de utilizar, volta a colocar o recurso no caminho, se quiser, 

pode também incluir alguma informação pessoal, na tabela abaixo. Desta forma poderemos, 

por curiosidade, perceber o percurso deste recurso. 

 

Nome Localidade   Data 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



  

 

“Tenho experimentado uma grande serenidade resultante da 

prática da meditação. A escuta dos ensinamentos de John Main 

tem-me ajudado a perseverar nesta prática.” 

Lee Kuan Yew, Fundador e Primeiro-Ministro de Singapura 

 

“A meditação tem sido a razão mais importante do sucesso que, 

eventualmente, tenha tido na minha vida pessoal e profissional. 

Proporciona-me equanimidade e criatividade para descobrir 

caminhos e contornar obstáculos. O ensinamento de John Main 

sobre meditação é profundo, simples e prático. Recomendo este 

livro como um guia fiável, tanto para principiantes como para 

praticantes.” 

Ray Dalio, Fundador e Mentor da “Bridgewater Associates” 

 

“A grande realização de John Main foi, enraizado na sua própria 

tradição e aberto às diversas tradições espirituais, ter oferecido 

uma forma de meditação que pode ser praticada por pessoas de 

todas as proveniências e que estejam plenamente envolvidas no 

mundo moderno. O seu apelo universal deriva da sua 

simplicidade enfocada e da generosa profundidade da sua visão” 

Charles Taylor, Filósofo, Vencedor do “Templeton Prize 2007”  

e Autor do Livro “A Era Secular”  

 

 

 

B i b l i o t e c a  P e r e g r i n a

Comunidade Mundial para a Meditação Cristã

Este recurso é Partilhado / oferecido à Biblioteca Peregrina  da CMMC por: 
________________________________________________________________
Não pode ser vendido. Por favor, utilize-o com cuidado e depois, ajude-o a seguir a
sua peregrinação partilhando-o com alguém que dele possa também beneficiar.
Estará assim a contribuir para a Partilha do Dom.


